הודעה על הקדמת ההחלה ההדרגתית על סוגי טובין מסוימים ,בהתאם ל לצו התכנית הכלכלית
(תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו ( )2018החלה הדרגתית של
סעיף  46לחוק) התשע"ח – 2018
תאריך__________ :
בתוקף סמכותי לפי סעיף (1ב) לצו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
לשנות התקציב  2017ו ( )2018החלה הדרגתית של סעיף  46לחוק) התשע"ח –  ,2018הנני
מאפשר למעבדה מוכרת לפעול כאילו הוחל סעיף  46לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
מדיניות הכלכלית לשנות התקציב  ,)2017-2018התשע"ז 2016-לענין החלה הדרגתית של הפתיחה
לתחרות ביבוא טובין ,על סוגי הטובין המפורטים להלן וכי תוקדם ההחלה על סוגי טובין אלה ליום 7
באוקטובר : 2018
סוגי הטובין
מוצרי תקשורת
סלולרית
מוצרי ניקוי
מנורות וגופי
תאורה

נורות

מספר התקן
 60950חלק 1
 4272חלק 1
 2250חלק 1

שם התקן
ציוד טכנולוגיית המידע  -בטיחות :דרישות כלליות
תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים
פותח סתימות בצנרת ניקוז

מנורות :דרישות כלליות ובדיקות
ת"י  20חלק 1
ת"י  20חלק  2.1מנורות :מנורות קבועות למטרות כלליות
ת"י  20חלק  2.2מנורות :דרישות מיוחדות  -מנורות גומחה
ת"י  20חלק  2.4מנורות :מנורות מיטלטלות למטרות כלליות
ת"י  20חלק  2.7מנורות :מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות
ת"י  20חלק  2.11מנורות :מנורות לאקווריון
ת"י  20חלק  2.20מנורות :דרישות מיוחדות  -שרשרות תאורה
ת"י 60188
ת"י 60192
ת"י  60432חלק 1
ת"י  60432חלק 2
ת"י 60968

נורות אדי כספית בלחץ גבוה  -דרישות ביצועים
נורות אדי נתרן בלחץ נמוך  -דרישות ביצועים
נורות להט  -דרישות בטיחות :נורות להט מטונגסטן
לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
נורות להט  -דרישות בטיחות :נורות הלוגן מטונגסטן
לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות
נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים  -דרישות
בטיחות

תנורי אפיה
ת"י  900חלק 2.6
חיתולים

 818חלק 2

בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים -
דרישות מיוחדות לכיריים ,למשפתים ,לתנורי אפייה
ולמכשירים דומים נייחים לבישול
חיתולים חד –פעמיים לתינוקות

מיקרוגלים
ת"י  900חלק 2.25
אופניים
חשמליים

ת"י 15194

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים :דרישות
מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו ,לרבות תנורי גלי-מיקרו
משולבים
אופניים :אופניים בעלי מנוע עזר חשמלי  -דרישות
בטיחות ושיטות בדיקה

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662295 :פקסtkina@economy.gov.il https://www.gov.il/tkina, 02-6662943 :

סוגי הטובין
עגלות ילדים
מטהרים ומסנני
מים
מטהרים ומסנני
מים

מספר התקן
ת"י 1888
ת"י  1505חלק 1
ת"י  1505חלק 2

שם התקן
מוצרים לטיפול בילדים – עגלות ילדים -דרישות בטיחות
ושיטות בדיקה
מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש :ביתי – סינון וטיהור
מערכות ,למעט מערכות אוסמוזה הפוכה
מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש :ביתי – סינון וטיהור
מערכות אוסמוזה הפוכה

מעבדה מאושרת בתחום התקנים שברשימה לעיל ,העומדת בתנאים שנקבעו בהנחיות והוראות
הממונה לעניין מתן הכרה למעבדות בדיקה על-פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,תשל"ט1979-
והמעוניינת לקבל הכרה לביצוע בדיקות התאמה לתקן רשמי של טובין מיובאים ,נדרשת למלא את
טופס הבקשה להכרה ולשלוח אותו לכתובת המייל .sarit.aviram@economy.gov.il

יעקב וכטל
הממונה על התקינה
משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662295 :פקסtkina@economy.gov.il https://www.gov.il/tkina, 02-6662943 :

